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Introdução
 O tipo de hemoglobina em ovinos pode estar correlacionado diretamente com a resistência ao parasitismo por nematódeos 

gastrintestinais (BUVANENDRAN et al., 1981) bem como à respostas de desempenho animal, como a produção de carne ou produção de lã 
(DALLY et al., 1980).

Algumas raças de ovinos demonstram resistência genética às infecções por nematódeos gastrintestinais (AMARANTE, 2003). Cordeiros 
Santa Inês demonstraram maior resistência às infecções por nematódeos gastrintestinais do que cordeiros Suffolk e Ile de France em trabalho 
realizado por Amarante et al., (2004). Desse modo pode-se considerar que a resistência a verminose é um dos critérios a serem considerados 
na seleção de animais mais produtivos.

Objetivo
 Determinar a proporção dos diferentes tipos de hemoglobina ovina na raça Hampshire Down e avaliar o grau de infestação parasitária 

nestes animais; a fim de estimar a existência ou não de correlação entre estes fatores.

Metodologia
 O trabalho foi realizado na Estância Arapongas, no município de Arapongas, de agosto de 2007 a abril de 2008. Foram utilizadas 46 

matrizes da raça Hampshire Down. 

As amostras de sangue das ovelhas foram colhidas e levadas ao Laboratório de Imunogenética Animal da UNOPAR onde foi realizada a 
determinação do tipo de hemoglobinas por meio de eletroforese em gel, técnica adaptada de Naoum (1999).

Foram calculadas as freqüências alélicas para o locus da hemoglobina e verificou-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

Foram coletadas fezes para a avaliação de OPG (ovos por grama de fezes), segundo a técnica de McMASTER (GORDON; WHITLOCK, 
1939). 

Foram analisadas análises comparativas apenas entre os genótipos AA e o AB, excluindo o genótipo BB, devido ao  número de indivíduos 
deste não ser representativo dentro da população.

Resultado
 O teste de eletroforese das hemoglobinas apresentou uma banda lenta para a hemoglobina A (HbAA), uma banda rápida para a 

hemoglobina B (HbBB) e duas bandas no heterozigoto para hemoglobinas A e B (HbAB).

A HbAB foi a mais encontrada, seguida pela HbAA e por fim a HbBB. 

A freqüência genotípica dos indivíduos AA, AB e BB foram 0,3695; 0,5435 e 0,870% respectivamente. Determinou-se as freqüências 
alélicas, sendo 0,6413 a frequência do alelo "A", e 0,3587 do alelo "B". Pelo teste do qui-quadrado realizado (¿2 = 0,859 e p=0,6509) 
confirmou-se que o locus testado está em equilíbrio de Hardy-Weinberg.

Com relação ao parasitismo foi possível observar que os diferentes genótipos seguiram o mesmo padrão nos valores de OPG. 

Esses resultados demonstram que o tipo de hemoglobina não teve correlação com a resistência à verminose, contrariando alguns 
autores que detectaram que indivíduos com hemoglobina AA são mais resistentes a verminoses que os demais.
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